
 

Kunstforeningen af 1950 generalforsamling 

Onsdag den 29 Januar, KL 17.00  på Ørbækvej 100 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent – Charlotte Hammershøj 
Referent – Karin Fisker Olesen 

Formandens beretning 

Værker kan jo kun ses samme dag fra kl 16, da mange bruger salen, men værkerne har kunne ses på 
hjemmesiden. 
  
Medlemstallet er steget en smule fra 73 medlemmer til 75 medlemmer. Nogle er gået ud af foreningen 
og vi har været så heldige at andre har meldt sig ind og betalt, flere i slutningen af 2019. 
Vi ønsker fortsat mange flere medlemmer og hvis vi alle arbejder for det, lykkedes det nok. 
Husk! At I får en af vores egne udgivelser, så snart det nye medlem har betalt. 
  
Hjemmesiden er blevet moderniseret og jeg håber, I har haft glæde af den, også nyhedsbrevet som I alle 
forhåbentligt har tilmeldt jer. Sig til hvis der er ønsker til ændringer. Det vil være smart med privat mail 
også. 
 
Husk den kampagne vi har ved anbefaling af nye medlemmer. 
  
Indkaldelsen og kontingentet er nu også elektronisk og det har forhåbentligt været lettere for jer. 
  
Vi har indkøbt værker forår og efterår og lidt indimellem. Svært da pengene er kommet sent ind – 
opfordring til at holde betalingsfrist. 
Vi har købt original litografi, radering på acrylplade, Billeder med acrylmaling, keramik, rakuskulptur,  
tegning i metaltråd og kobbertryk. 
Dette har I kunnet se på hjemmesiden og nu her på Ørbækvej. 
  
December 2020 fylder kunstforeningen 70 år og det har vi tænkt at ”fejre” ved generalforsamlingen i 
2020 (Januar 21). Udgiverår og bestyrelsen er så småt gået i gang med at finde kunstner. 
Vi har i bestyrelsen snakket om, at det kunne være hyggeligt at spise et let måltid sammen (selvbetaling ) 
Foreningen giver vanligt drikkevarer. Stemning for dette – bestyrelsen arbejder videre med det. 
2020 er også udgivelsesår. 
  
Jeg ønsker alle held og lykke med bortlodningen og jeg håber, at I alle vælger at blive siddende til vi er 
færdige. Tak 
  

2. Aflæggelse af regnskab – kommer på hjemmesiden senest 20/1 

Nan gennemgik regnskab: 
Indtægter: 79596, 41 
Udgifter: 41065,96 
Kassebeholdning: 38530,45 – heraf 23000 til udgiverkonto – der er indkøbt værker efter regnskabsafslutning 
pga. de sene indbetalinger. 

3. Fastsættelse af kontingent 

Kontingent fastsættes til 750 – vedtaget. 



4. Indkomne forslag 

Vedtægtsændringer – udsendt og gennemgået – kan ses på hjemmesiden. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg: 
Marianne Hedemand – genvalgt. 
Tænk ind hvad der skal ske til næste år når der er 4 på valg – bestyrelsen har et forslag om at mindst 1 skal have 
en anden valgperiode. Kasser og formand i hver sin valgperiode. 
 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Susanne Hansen – genvalgt 
Lotte Balsner – valgt ind. 
 

8. Valg af revisorer 
Charlotte Hammershøj - genvalgt 
Helle Dahl Hansen - genvalgt 

9. Valg af revisorsuppleant 

Leonora - genvalgt 

Eventuelt 
Målangivelse på værkerne så man kan regne ud hvor store de er – bestyrelsen indfører dette. 
Ideer til bestyrelsen sendes til formanden. 
 
Bortlodning: 
 

Medl. 

Nr 

Lod 2019 Gevinst Valgt 

nummer 

3 1 G 1 

4 3 G 9 

6 3 G 11 

15 2 G 4 

24 1 G 6 

26 6 G 5 

36 1 G 10 

39 2 G 14 

43 1 G 13 

57 3 G 7 

59 4 G 17 

260 4 G 8 

339 2 G 3 

360 12 G 2 

403 4 G 15 



434 2 G 12 

528 4 G 16 

 
 
 


